
 

 

 
 
Årsmelding 2014 GeoForum Trøndelag  
 
Styret  
GeoForum Trøndelags styre har i perioden bestått av:  

Leder: Julia Olsson, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Nestleder: Kristine Stenvik, Norconsult informasjonssystemer  

Kasserer: Alf Egil Aaberge, Kartverket Trondheim  

Sekretær: Elling Ringdal, Kartverket Steinkjer 

Styremedlem: Jens Kveli, Statens Vegvesen 

Varamedlem: Torgrim Sund, Høgskolen i Nord-Trøndelag  

Varamedlem: Hans-Victor Wexelsen, Meldal kommune  

 

 

Valgkomite:  Kjartan Greiff Selnes, Norkart AS 

  Liv Trongmo Hognes, Kartverket Steinkjer 

 

Revisor:  Sverre Fjellheim, Åfjord kommune 

 
 
Medlemmer 
Ved utgangen av 2014 hadde GeoForum Trøndelag 200 medlemmer. Dette er en nedgang på 4 

medlemmer fra 2013.  

 

Medlemstallet fordeler seg slik:  

- 35 (35) bedriftsmedlemmer  

- 11 (10) pensjonister  

- 139 (144) personlige medlemmer  

- 15 (15) studenter  

Tall i () viser status for 2013.  

 

 

Møter/representasjon  
I 2014 ble det avholdt 6 styremøter. Varamedlemmene ble innkalt til alle styremøter og har bidratt i 

styrets arbeid på lik linje med de andre styremedlemmene.  

 

Styret har fungert som komité for planlegging og gjennomføring av Geomatikkdagene i Trøndelag 

2015. I tillegg har Julia og Elling vært med i programkomiteen som har planlagt det faglige 

programmet.  

 

Styret deltok som lokalkomite på sentrale Geomatikkdager på Stjørdal. 

 

Julia deltok på lederkonferansen på Hamar. 

 



 

 

 
Årsmøte  
Årsmøte 2014 ble holdt i sammenheng med Geomatikkdagene i Trøndelag 2014 på Rica Hell i 

Stjørdal. Hovedsaker var gjennomgang av årsmelding, økonomi, regnskap og valg av 

styremedlemmer.  

 

 
Økonomi  
Foreningen har fremdeles en del penger på bok, et nivå vi mener vi bør prøve å holde oss på for å 

kunne klare å forskuttere store arrangementer som Geomatikkdagene.  

 

Foreningen hadde ved utgangen av 2014 et driftsunderskudd på ca. kr 28.000,- mot budsjettert 

underskudd på 29.000,-. 

 

 
Geomatikkdagene 2014  
Geomatikkdagene 2014 ble arrangert på Rica Hell Stjørdal, tirsdag 28. – onsdag 29. januar. 104 

personer var innom disse to dagene, noe som gjorde at det ble et både faglig og sosialt inspirerende 

arrangement.  

 

Programkomiteen ledet av Kristine hadde satt sammen et interessant program med varierte og 

aktuelle tema. 

 

Programmet startet med uformell aften på mandagen med omvisning på Trondheim lufthavn Værnes, 

avd. Brann og Redning, mat og sosialt samvær. 

 

Tirsdag inneholdt tema som laserdata, bruk av skadedata fra forsikringsbransjen, temakart for 

samfunnssikkerhet og beredskap og temadata i kommunal saksbehandling. Steinar Krokstad, 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag foredro avslutningsvis om helsetilstanden til Nordtrønderen. 

 

Programmet på onsdag omhandlet kommunal bruk av friprogramvare, 

matrikkelkartforbedringsprosjekt, måleprosedyrer og bruk av historiske ortofoto. 

Siste foredrag på konferansen ble holdt av Brit Skjelbred fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som 

snakket om Kart og Virkeligheten. 

 

Under kartdagsmiddagen ble det trukket et lokallagsmedlem som fikk delta på de sentrale 

Geomatikkdagene. Christian Bonvik, Orkdal kommune vant i år. 

 

Etter et jevnt oppløp mellom NorGeodesi og Kartverket, ble NorGeodesi kåret til beste utstiller. 

 
 
Stipender  
Det kom ikke inn søknad om stipend i 2014.  

 

 

 
 



 

 

Kurs/temadager  
 
Laserdag 

Sammen med Fylkesgeodatautvalget i Norge digitalt-samarbeidet i Sør-Trøndelag arrangerte 

Geoforum Trøndelag laserdag 24. september. Kurset ble holdt i Trondheim og omhandlet 

praktisk bruk av laserdata. Kommunene i fylket var spesielt invitert. Det var nærmere 50 

deltagere på fagdagen. 

 

GIS-dagen 2014 

Tradisjonen tro ble den internasjonale GIS-dagen markert i Sør-Trøndelag den 19.november med 

en egen fagdag for geofagelever på videregående skoler. 120 elever fikk presentert GIS og hva 

det kan brukes til. 

GIS-dagen 2014 var et samarbeidsprosjekt med Geoforum Trøndelag, Geofagnettverket 

(lærerne), Det norske oljeselskap, fylkeskommunen, Fylkesmannen og NGU. 

 


